Factory Zero B.V. werkt aan een radicale verandering in de bouw; bouwen en renoveren kan immers
sneller, goedkoper en duurzamer. Het doel is om alle relevante bouwcomponenten die nodig zijn voor
zeer energiezuinige nieuwbouw en renovatie te (her)ontwikkelen en op industriële schaal wijze te
produceren.
Door middel van innovatieve oplossingen wil Factory Zero de energietransitie haalbaar en vooral
betaalbaar te maken voor iedereen in combinatie met een comfortabelere en gezondere woning.
Prestatiegarantie, design, innovatie en toepassing van industriële productieprocessen zijn voor Factory
Zero dé basis ingrediënten voor het realiseren van haar missie. In Tiel wordt, in eigen huis, de iCEM
ontwikkeld en geproduceerd. Dé bouwkundig geïntegreerde energiemodule die zorgt voor een gezond
en comfortabel binnenklimaat voor bewoners.
Factory Zero ontwikkelt zich in een hoog tempo. We werken de komende jaren aan verschillende
ontwikkelprojecten om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Denk hierbij aan ontwikkeling
en innovatie van nieuwe zuinige energie- en klimaatsystemen en verbeteringen van bestaande
oplossingen.
Alle systemen van Factory Zero worden intensief gemonitord waarbij veel data wordt verzameld over
energiegebruik en luchtkwaliteit. Deze data gebruiken we voor feedback over energiegebruik en
binnenluchtkwaliteit naar onze klanten en voor rapportages, slimme sturing van installaties en om de
installaties efficiënt te onderhouden, te servicen en te optimaliseren.

Om onze stevige groei in goede banen te leiden zijn wij op zoek naar een:

Data Analist
Wat ga je doen?
Jij bent degene die in staat is om van onze beschikbare big-data slimme overzichten te maken waarmee
we in staat zijn om onze systemen te optimaliseren en onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn.

Je maakt analyses waarmee we snel klachten en fouten kunnen opsporen maar ook kunnen
zien hoe onze systemen presteren. Je bent in staat om slimme systemen te bouwen waarmee
van data simpele inzichtelijke rapportages gemaakt worden voor zowel klanten als
eindgebruikers. Je maakt onderdeel uit van het ontwikkelteam ‘software development’ en
communiceert regelmatig over systeemoptimalisaties met de softwareontwikkelaars.
Daarnaast ben je een klankbord voor de designers en engineers. Jij levert de data waarmee zij
betere oplossingen kunnen bedenken voor onze klanten. Je kunt overweg met analysetools als
Grafana, Azure of Tableau en draait je hand niet om voor programmeren binnen Excel en/of
Database programmatuur. Daarnaast signaleer je afwijkingen in de performance en weet je aan
de technische ontwikkelaars uit te leggen op welke datapunten die performance afwijkingen
zich voordoen.

Wat verwachten we van jou?
Je bent een teamspeler die kan meepraten over de inhoud en tevens stakeholders
professioneel en tijdig op de juiste wijze informeert. Als Data Analist bij Factory Zero maak jij
hét verschil op het scheidingvlak van business en IT. Met jouw kwaliteiten bouw je mee aan
een stabiel, innovatief en digitaal Factory Zero. Je rol als analist is een zware en
verantwoordelijke functie, je werkt goed onder druk en durft zelfstandig beslissingen te
nemen.

Wat zoeken we in jou als ideale kandidaat?
§ Je bent minimaal HBO/WO opgeleid, je hebt bij voorkeur enige werkervaring en
aantoonbare kennis op het gebied van IT en analyses;
§ Je bent resultaatgericht, kunt aantoonbaar planmatig werken en bent in staat om
in zware projecten jezelf staande te houden;
§ Je bent communicatief en conceptueel sterk en schakelt makkelijk tussen
verschillende afdelingen en niveaus;
§ Goed Nederlands sprekend en uitstekend Engels.
Wat biedt Factory Zero jou?
We bieden je een zeer uitdagende en zelfstandige functie binnen een ambitieuze en
snelgroeiende organisatie (al 3 jaar op rij verdubbeling van de organisatie gerealiseerd). Je
krijgt de kans om een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde
omgeving. Naast een prima salaris bieden wij uitstekende arbeidsvoorwaarden. Ook kun je
rekenen op veel vrijheid en zelfstandigheid, een stimulerende werkomgeving en volop
opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Werken bij Factory Zero
Je komt te werken in een informele organisatie met ambitieuze collega’s met passie voor
hun vak. Ze zijn zeer betrokken en onderschrijven onze missie. Werk je bij Factory Zero dan
heb je ongeveer 40 collega’s, waardoor iedereen elkaar kent. De collega’s uit de fabriek en
van kantoor werken allemaal in één pand. Hierdoor zijn de lijnen kort en is de betrokkenheid
erg hoog. Ook de collega’s die op projecten werken hebben veelvuldig contact met de
collega’s in de fabriek en op kantoor en zijn ook regelmatig in Tiel te vinden.
Heb jij interesse?
Is dit de functie die op je lijf geschreven is en kun jij binnen afzienbare tijd bij ons aan de slag?
Stuur dan je motivatie voorzien van cv naar vacatures@factoryzero.nl. Een assessment maakt
mogelijk deel uit van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over deze vacature neem je contact
op met Michel Schollen op 06- 48 43 16 67.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

